
Додаток №2 

Комерційна пропозиція 

до договору оферти №_______ 

     ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №3 

Постачальник: ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК». 

Споживач: Особа, яка приєдналась до цього договору відповідно до умов та положень ст.634 Цивільного 

кодексу України. 

Комерційна пропозиція розроблена відповідно до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 

1. Термін дії комерційної пропозиції: з дати початку дії Договору (підтвердження Акцепту) до 31.12.2020
року. У випадку, якщо Постачальником, у порядку, що визначений Договором чи діючим законодавством не 
погоджено іншу Публічну комерційну пропозицію, ця Пропозиція продовжує діяти на наступний календарний 

рік. 
Умови: Пропозиція: 

Ціна (тариф) електричної 

енергії 

Вартість електричної енергії для розрахункового періоду визначається 

як добуток фактичного обсягу споживання на ціну закупівлі електричної 

енергії Постачальником на ринку РДН (ринку на «добу на перед»), 

враховуючи ціни небалансу, обов'язкові платежі та збори, передбачені 

законодавством та нормативними документами, з додаванням комісії 

Постачальника за управління поставками електричної енергії, забезпечення 

її надійності та економічної ефективності.  

1.1 Фактична ціна (тариф) електричної енергії (без ПДВ) 

розраховується за формулою:  

Цфакт = Це/е + ЦОСП, де

– фактична ціна електричної енергії у розрахунковому місяці

поставки, грн./кВт·год, без ПДВ; 

– фактична ціна купівлі електричної енергії у розрахунковому

місяці поставки, грн./кВт·год, без ПДВ; 

– тариф на послуги з передачі купленої електричної енергії мережами

«НЕК «Укренерго», грн./кВт*год (фіксована величина, затверджується 

НКРЕКП); 

Це/е = (ВРДН + ВБР)/Смісяць + Т, де

– фактичний обсяг споживання споживача у розрахунковому місяці;

- фактична вартість купівлі Постачальником обсягів  електроенергії

Споживача на аукціоні РДН для кожної години відповідного місяця 

постачання, яка визначається як сума добутків погодинних обсягів 

споживання електроенергії Споживача та ціни години на аукціоні РДН для 

кожної години відповідного місяця постачання враховуючи, обов'язкові 

платежі та збори, передбачені законодавством та нормативними 

документами, без ПДВ;  

- фактична вартість оплати небалансів;

Т – тариф на послуги постачальника (тариф «Прозорий» Т=0,04 

грн./кВт*год)*. 

Орієнтовна вартість заявленого обсягу споживання електричної 

енергії визначається як добуток заявленого на розрахунковий період обсягу 

споживання на фактичну ціну електричної енергії на РДН, що склалася у 

попередньому періоді до періоду постачання, з врахуванням обов’язкових 

платежів та зборів і комісії на послуги Постачальника. 

* для споживачів з середньомісячним обсягом споживання більше 150 тис.

кВт*год.

Порядок оплати Перший платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на 

поточний рахунок Постачальника) 25 числа місяця, що передує 

розрахунковому місяцю в обсязі не менше ніж 50% від орієнтовної вартості 

заявленого обсягу споживання електричної енергії; 

Другий платіж – не пізніше 15-00 години (час зарахування коштів на 

поточний рахунок Постачальника) 10 числа розрахункового місяця  в обсязі 



не менше ніж  50% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання 

електричної енергії; 

Остаточний розрахунок за куплену Споживачем у Постачальника 

електроенергію в розрахунковому місяці визначається на підставі Акту 

постачання-прийняття електричної енергії, отриманого Споживачем 

відповідно до пп. 10 п. 6.2 цього Договору та здійснюється Споживачем до 

13-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим. Розмір платежу 

визначається, як різниця між вартістю електроенергії, зазначеної в Акті 

постачання-прийняття електричної енергії та сумою здійснених 

Споживачем попередніх оплат за розрахунковий місяць з урахуванням 

небалансів та ПДВ. 

Якщо сума здійснених Споживачем попередніх оплат перевищує 

вартість вказаної в Акті постачання-прийняття електричної енергії, 

надлишок перерахованих грошових коштів Постачальником зараховується 

як попередня оплата за наступний розрахунковий період або повертається 

Споживачу за його вимогою впродовж 3 (трьох) банківських днів з дня 

надходження відповідної письмової вимоги Постачальнику від Споживача. 

Сторони узгоджують, що Споживач має право виконувати свої 

грошові зобов’язання достроково. Достроково здійснені платежі 

зараховується в рахунок виконання наступних за порядком платежів. 

При здійсненні платежів Споживач у платіжному дорученні в  

призначення платежу зазначає повністю номер рахунку, на підставі якого 

здійснюється оплата. Кожен виставлений рахунок оплачується окремим 

платіжним дорученням. 

У разі порушення термінів оплати передбачених комерційною 
пропозицію, постачальник здійснює закупівлю електричну енергію на 
балансуючому ринку електричної енергії по цінам балансуючого ринку 
електричної енергії. 

Оплата послуг розподілу Здійснюється споживачем самостійно Оператору системи розподілу. 

Розмір штрафу за 
перевищення прогнозних 
обсягів споживання 

У разі виявлення розбіжності між фактичним і замовленим обсягом 

споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий місяць 

більше, ніж на 10% від заявленого, Постачальник має право нарахувати 

Споживачу штраф у розмірі 1% від вартості об'єму електричної енергії, що 

перевищує 10% від заявленого обсягу електричної енергії. Штраф повинен 

бути сплачений Споживачем на поточний рахунок Постачальника в строк, 

не більший 10 банківських днів з моменту отримання Споживачем 

письмової повідомлення-вимоги від Постачальника про нарахування та 

сплату штрафу.  

Розмір штрафу за 

дострокове розірвання 

Договору  

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. 

Плата за небаланси Колективна відповідальність в рамках балансуючої групи. В цьому 

випадку Постачальник прогнозує обсяги постачання Споживача в рамках 

балансуючої групи, до якої входять всі Споживачів компанії, що поклали 

обов’язки з прогнозування графіків споживання на Постачальника. При 

цьому відповідальність за небаланси (вартість небалансів) розподіляється на 

всіх Споживачів пропорційно погодинним обсягам споживання. 

Директор ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»   В.В. Кузнєцов 


